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ขออนุโมทนาโยมญาติมิตรทุกทานที่มาทําบุญวันนี้ โดยปรารภ

โอกาสมงคลในชวงวันเกิด ที่จริงระยะนี้มีหลายทานที่เปนเจาของวัน
เกิด แมทานอื่นที่มิไดบอกหรือวาตั้งใจจะมาแตมาไมได ก็ขอ
อนุโมทนารวมไปพรอมกัน ถือวาไดตั้งจิตปรารถนาดี และโดยเฉพาะ
ก็ใกลปใหมดวย สําหรับปใหมนี้ไดหมดทุกทาน เพราะฉะนั้นในชวงนี้
ที่ใกลจะขึ้นปใหม ก็เลยขออวยชัยใหพรแกทุกทานพรอมกันไป สวน
ทานที่เปนเจาของวันเกิดก็ไดทั้งสองอยาง คือทั้งปใหมและวันเกิด
ดวย  

วันเกิดเปนวันดี เพราะเราทําใหด ี
ทั้งวันเกิด และวันข้ึนปใหมนี้ เปนอันวาดีทั้งนั้น ที่วาดีก็เพราะ

เราทําใหดีนั่นเอง ที่วาทําใหดี ทําอยางไร ก็เร่ิมตั้งแตทําใจใหดี  
ทําใจใหดี ใหราเริงเบิกบานแจมใส และตั้งใจดีคิดดี ทาน

เรียกวาเปนมโนกรรมที่เปนบุญเปนบุญกุศล ตอนนี้แหละมงคล
เกิดขึ้นทันที  

                                                           
∗ พรวันเกิด ของพระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ในการถวายสังฆทาน ในชวงระยะวันเกิดของ 
พลโท นายแพทยดํารงค ธนะชานันท คุณนงเยาว ธนะชานันท คุณวาลิสา สิปลา (Valisa 
Sipila) ที่วัดญาณเวศกวัน เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๔ (ปรารภวันเกิดของ ดร.สุรีย 
ภูมิภมร ดวย แต ดร.สุรีย ติดภารกิจอยูตางจังหวัด ดร.อรพินท ภูมิภมร รวมพิธีแทน) 
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ทีนี้พอใจดี สบายใจผองใสเบิกบาน คิดในทางที่ดี และตั้งใจดี
วาจะทําอะไรๆ ที่เปนเรื่องดีๆ แลวตอไป ก็พูดดี ตอจากนั้นที่สําคัญ
ก็ทําออกมาขางนอกดี นี่แหละเปนมงคลที่แทจริง 

ทําบุญวันเกิดใหเปนการเริ่มตนที่ด ี
วันเกิดนั้นเปนเรื่องธรรมดาของชีวิต ทุกคนที่มีชีวิตยืนยาวมา

จนบัดนี้ก็เร่ิมจากการเกิดทั้งนั้น แตสําหรับชาวพุทธเราไมวาจะปรารภ
หรือนึกถึงอะไรก็ตาม ก็จะทําใหเปนบุญเปนกุศล คือทําใหเปนเรื่องดี
ไปหมด  

ในการทําใหดีนั้น สําหรับวันเกิดเราก็มองหาความหมายกอน 
โดยทั่วไปก็จะมองวาการทําบุญวันเกิดนั้น เปนการเริ่มตนที่ดี เพราะ
วันเกิดก็คือวันเริ่มตนของชีวิตในแตละรอบป การทําบุญวันเกิดก็คือ
การเริ่มตนอายุในรอบปตอไปดวยการทําความดี โดยเริ่มตนดีดวยการ
ทําบุญ ทํากุศล เรียกวาเปนนิมิตใหเกิดความสุขความเจริญ นี้ก็อยาง
หนึ่ง 

วันเกิด คือ วันที่เตือนใจใหเกิดกนัใหดีๆ 
ความหมายอีกอยางหนึ่งก็คือ เราพูดวาวันเกิด ก็เกิดกันมาตั้ง

นานแลวนี่ จะเกิดอยางไรอีก แตทางพระทานบอกวาเราเกิดอยู
เร่ือยๆ เวลานี้เราก็เกิดอยูตลอดเวลา ถาเราไมเกิดอยูเร่ือยๆ เราก็อยู
ไมได การเกิดนี้มีทั้งรูปธรรม และนามธรรม  

ในกรณีนี้ การเกิดทางนามธรรมกลับเห็นงาย คือ การเกิดทาง
จิตใจ ซึ่งเราก็พูดกันอยูเสมอ เชนเกิดความสุข เกิดความสดชื่น เกิด
ปติ เกิดความเบิกบานใจ เกิดเมตตา เกิดศรัทธา เกิดทั้งนั้น 
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ที่เราเปนอยูนี้ เดี๋ยวก็เกิดอันโนน เดี๋ยวก็เกิดอันนี้ คือเกิดกุศล
หรืออกุศลในใจ ในทางไมดีก็เกิดความโกรธ เกิดความเกลียด เกิด
ความกลัว อยางนี้ไมดี เรียกวาเกิดอกุศล เมื่อถึงวันเกิดก็เลยเปน
เครื่องเตือนใจสําหรับชาวพุทธวาใหเกิดดีๆ นะ คือเกิดกุศลในใจ เรา
ก็มาตั้งใจทําใจใหเกิดความสุข เกิดปติ เกิดศรัทธา เกิดเมตตา เกิด
ความสดชื่น เกิดความอิ่มใจ เกิดความแจมใส เกิดความเบิกบานใจ 
ถาเกิดอยางนี้เร่ือยๆ ตอไปก็จะมีความสุข และความเจริญอยาง
แนนอน 

ฉะนั้นวิธีดําเนินชีวิตอยางหนึ่งก็คือ เกิดใหดี โดยทําใจของเรา
ใหเกิดกุศล และการเกิดที่ประเสริฐสุดก็คือการเกิดของกุศลนี้แหละ 
เมื่อใดใจเกิดกุศล จะเปนดานความรูสึกที่สบาย ผองใส เอิบอิ่ม เบิก
บานใจก็ตาม เปนคุณธรรม เชน เมตตา ไมตรีก็ตาม หรือเปน
ความคิดที่ดีวาจะทําโนนทํานี่ ที่เปนการสรางสรรค ชวยเหลือกัน 
รวมมือกัน เอ้ือเฟอกันก็ตาม เกิดอยางนี้แลวมีแตดีทั้งนั้น  

นี่แหละคือวันเกิดที่วามีความหมายเปนการเริ่มตนที่ดี เมื่อเกิด
อยางนี้แลวตอไปก็ออกสูการกระทํา มีการปฏิบัติที่ดีไปหมด 

เราสรางวาสนา แลววาสนาก็สรางเรา 
ถาใจของเราเกิดอยางนี้บอยๆ จิตก็จะคุนเปนนิสัย คือคนเรานี้ 

อยูดวยความเคยชินเปนสวนใหญ เราไมคอยรูตัวหรอกวา ที่เราอยู
กันนี้เราทําอะไรๆ ไปตามความเคยชิน ไมวาจะพูดกับใคร จะเดิน
อยางไร เวลามีเหตุการณอะไรเกิดขึ้น เราจะตอบสนองอยางไร ฯลฯ 
เรามักจะทําตามความเคยชิน  
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ทีนี้กอนจะมีความเคยชินก็ตองมีการสั่งสมข้ึนมา คือทําบอยๆ 
บอยจนทําไดโดยไมรูตัว แตทีนี้ทานเตือนวาถาเราปลอยไปอยางนี้ 
มันจะเคยชินแบบไมแนนอนวาจะรายหรือจะดี และเราก็จะไมเปนตัว
ของตัวเอง ทานก็เลยบอกวาใหมีเจตนาตั้งใจสรางความเคยชินที่ดี  

ความเคยชินที่เกิดขึ้นนี้ทานเรียกวา “วาสนา” ซึ่งเปน
ความหมายที่แทและดั้งเดิม ไมใชความหมายในภาษาไทยที่เพ้ียนไป 
วาสนา ก็คือความเคยชิน ตั้งแตของจิตใจ ตลอดจนการแสดงออกที่
กลายเปนลักษณะประจําตัว ใครมีความเคยชินอยางไร ก็เปนวาสนา
ของคนนั้นอยางนั้น และเขาก็จะทําอะไรๆ ไปตามวาสนาของเขา หรือ
วาสนาก็จะพาเขาไปใหทําอยางนั้นๆ 

เวลาพบเห็นอะไร ใครสั่งสมจิตใจชอบมาทางไหน ก็ไปทางนั้น 
เชน มีของเลือก ๒-๓ อยาง คนไหนชอบสิ่งไหนก็จะหันเขาหาแตส่ิง
นั้น แมแตไปตลาดไปรานคา ไปที่นั่นมีรานคาหลายอยาง อาจจะเปน
หางสรรพสินคา เดินไปดวยกัน คนหนึ่งชอบหนังสือก็ไปเขาราน
หนังสือ อีกคนไปเขารานขายของเครื่องใช  เครื่องครัว เปนตน แต
อีกคนหนึ่งไปเขารานขายของฟุมเฟอย  

อยางนี้แหละเรียกวาวาสนาพาใหไป คือใครสั่งสมมาอยางไรก็
ไปตามนั้น และวาสนานี้แหละจะเปนตัวการที่ทําใหชีวิตของเราผัน
แปรไปตามมัน พระทานมองวาสนาอยางนี้  

เพราะฉะนั้น วาสนาจึงเปนเหตุเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเราเปน
อยางนั้นอยางนี้ โดยไมรูตัว ทานก็เลยบอกวาใหเรามาตั้งใจสราง
วาสนาใหดี เพราะวาสนานั้นสรางได  

คนไทยเราชอบพูดวาวาสนานี้แขงกันไมได แตพระบอกวาให
แกไขวาสนา ใหเราปรับปรุงวาสนา เพราะมันอยูที่ตัวเรา ที่สรางมัน
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ข้ึนมา แตการแกไขอาจจะยากสักหนอย เพราะความเคยชินนี้แกยาก
มาก แตแกไดปรับปรุงได ถาเราทํา ก็จะมีผลดีตอชีวิตอยางมากมาย 

ขอใหจําไวเปนคติประจําใจเลยวา “วาสนามีไวแกไข ไมใชมีไว
แขงขัน” 

ถาคิดเปน ก็พลิกวาสนาได 
บางคนเกิดมาจน บอกวาตนมีวาสนาไมดี หรือบางทีบอกวา 

เราไมมีวาสนา พูดอยางนี้ยังไมถูก คนจนวาสนาดีก็มี วาสนาไมดีก็มี 
คนมีก็อับวาสนาได  

ถาเกิดมาจนแลว มัวแตหดหู ระยอ ทอแทใจ ไดแตขุนมัว เศรา
หมอง คิดอยางนี้อยูเร่ือย ก็แนนอนละวาวาสนาไมดี เพราะคิดเคยชิน
ในทางไมดี จนความทอแทออนแอกลายเปนลักษณะประจําตัว 

แตถาเกิดมาจนแลวคิดถูกทางวา ก็ดีนี่ เราเกิดมาจนนี่แหละ
เจอแบบฝกหัดมาก พระทานวาคนนี้เปนสัตวพิเศษ จะประเสริฐได
ดวยการฝก เพราะเราจน เราจึงมีเร่ืองยากลําบากที่จะตองทํา มี
ปญหาใหตองคิดและเพียรพยายามแกไขมาก นี่แหละคือไดทํา
แบบฝกหัดมาก  

เมื่อเราทําแบบฝกหัดมาก เราก็จะยิ่งพัฒนามาก ไดพัฒนา
ทักษะใหทําอะไรไดชํานิชํานาญ พัฒนาจิตใจใหเขมแข็งอดทน มี
ความเพียรพยายามใจสู จะฝกสติฝกสมาธิก็ไดทั้งนั้น และท่ีสําคัญ
ยอดเยี่ยมคือไดฝกปญญา ในการคิดหาทางแกไขปญหา 

คนที่เกิดมาร่ํารวยมั่งมี ถาไมรูจักคิด ไมหาแบบฝกหัดมาทํา 
มัวแตหลงเพลิดเพลินในความสุขสบาย นั่นแหละจะเปนวาสนาไมดี 
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ตอไปจะกลายเปนคนออนแอ ทําอะไรไมเปน ปญญาก็ไมพัฒนา 
กลายเปนคนเสียเปรียบ 

เพราะฉะนั้น ใครจะไดเปรียบหรือเสียเปรียบ จะดูที่ฐานะขาง
นอก วารวยวาจนเปนตน ยังไมแน คนที่รูจักคิด คิดเปน คิดถูกตอง 
สามารถพลิกความเสียเปรียบเปนความไดเปรียบ แตคนที่คิดผิด กลับ
พลิกความไดเปรียบเปนความเสียเปรียบ และทําวาสนาใหตกต่ําไป
เลย 

จึงตองจําไวใหแมนวา ไมมีใครเสียเปรียบหรือไดเปรียบอยาง
สัมบูรณ ถาคิดเปน ก็พลิกความเสียเปรียบใหเปนความไดเปรียบได 
แตอยาเอาเปรียบกันเลย เรามาสรางวาสนากันใหดี จะดีกวา 

พระพุทธเจาและพระอรหันตนั้นเปนผูที่พนจากอํานาจของ
วาสนา พระพุทธเจาทรงละกิเลสพรอมทั้งวาสนาไดหมด หมายความ
วา พระองคไมอยูใตอํานาจความเคยชิน แตอยูดวยสติปญญา  

มาสรางวาสนาดีๆ ที่จะใหมีความสุข 
ทีนี้เร่ืองของคนสามัญก็คือ พยายามแกไขวาสนาที่ไมดี และ

ปรับปรุงสรางวาสนาใหเปนไปในทางที่ดี คือการที่เราตั้งใจทําจิตใจให
เกิดเปนกุศลอยูเสมอ 

จิตใจของเราจะไปตามที่มันเคยชิน อยางคนที่เคยชินในการ
ปรุงแตงไมดี ไปนั่งไหนเดี๋ยว ก็ไปเก็บเอาอารมณที่ผานมา ที่
กระทบกระทั่งทางตา ทางหู ทางจมูก ทางล้ิน แลวนํามาครุนคิด 
กระทบกระทั่งตัวเอง ทําใหไมสบาย ทีนี้ถาเรารูตัวมีสติก็ย้ังได ถาคิด
อะไรไมดีข้ึนมาก็หยุด แลวเอาสติไปจับ คือไปนึกระลึกเอาส่ิงที่ดี
ข้ึนมา ระลึกข้ึนมาแลวทําจิตใจใหสบาย ปรุงแตงในทางที่ดี ตอไปจิตก็
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จะเคย พอไปนั่งไหนอยูเงียบๆ จิตก็จะสบายนึกถึงเร่ืองที่ดีๆ แลวก็มี
ความสุข 

คนเรานี้สรางความสุขได สรางวาสนาใหแกตัวเองได  สรางวิถี
ชีวิตได ดวยการกระทําอยางที่วามานี้ คือใหมีการเกิดบอยๆ ของสิ่งที่
ดีงาม เพราะฉะนั้นการเกิดจึงเปนนิมิต หมายความวาใหชาวพุทธไดคติ
หรือไดประโยชนจากวันเกิด  

ถาญาติโยมนําวิธีปฏิบัติทางพระไปใชจริงๆ วันเกิดจะมี
ประโยชนแนนอน จะเปนบุญเปนกุศล ทําใหเกิดความเจริญงอกงาม 
อยางนอยก็เตือนตนเองวาเราจะใหเกิดแตกุศลนะ เราจะไมยอมให
เกิดอกุศล เชน ใจที่ขุนมัวเศราหมองเราไมเอาท้ังนั้น  

จิตใจที่ดี ตองเกิดหาอยางนี้เปนประจํา 
เพราะฉะนั้นจึงมีหลักที่แสดงพัฒนาการของจิตใจวา จิตใจของ

ชาวพุทธ หรือจิตใจที่ดี ตองมีคุณสมบัติ ๕ อยาง คือ 
๑.  มีปราโมทย  ความราเริงเบิกบานใจ 
๒. มีปติ  ความอิ่มใจ 
๓. มีปสสัทธิ  ความสงบเย็นผอนคลาย สบายใจ 
๔. มีสุข ความคลองใจ โปรงใจ ไมมีอะไรมาบีบคั้นหรือระคาย

เคือง 
๕. มีสมาธิ  ความมีใจแนวแน  สงบ มั่นคง ไมหวั่นไหว ไมถูก

อารมณตางๆ มารบกวน 
ถาทําใจใหมีคุณสมบัติ ๕ อยางนี้ได ก็จะเปนจิตใจที่เจริญงอก

งามในธรรม สภาวะจิต ๕ ประการนี้โปรดจําไวเลยวาใหมีเปนประจํา 
พระพุทธเจาตรัสบอยๆ วา เมื่อปฏิบัติธรรมถูกตองแลว พิสูจนได
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อยางหนึ่งคือเกิดสภาพจิต ๕ ประการนี้ ถาใครไมเกิดแสดงวาการ
ปฏิบัติยังไมกาวหนา คือตองมี ๑. ปราโมทย ๒. ปติ ๓. ปสสัทธิ ๔. 
สุข ๕. สมาธิ   

พอหาตัวนี้มาแลวปญญาก็จะผองใส แลวจะคิดจะทําอะไรก็จะ
เดินหนาไป ตลอดจนการปฏิบัติธรรมก็จะกาวไปสูโพธิญาณไดดวยดี 

 เพราะฉะนั้นในวันเกิดก็ขอใหไดอยางนอย ๒ ประการนี้ คือ 
เร่ิมตนดี และใหเกิดสิ่งที่ดี ก็คุมเลย ชีวิตจะเจริญงอกงามมีความสุข
แนนอน  

เกิด คือ เชื่อมตอที่กําเนิด กับความงอกงามตอไป 
เร่ืองวันเกิดนี้พูดไดหลายอยาง หลายแง เพราะมีความหมาย

มากมาย ความหมายอีกอยางหนึ่งของการเกิด ก็คือเปนจุดเชื่อมตอ 
ไมใชวาเกิดมานี้คือการเริ่มตนใหมโดยไมมีอะไรมากอน แตการเกิดนี่
เปนจุดเชื่อมตอ และถาใชเปน จุดเชื่อมก็ทําใหเราไดประโยชน
มากมาย เช่ือมตออะไร 

เชื่อมเรา กับคุณพอ-คุณแม 
๑. การเกิดเปนตัวเชื่อมตอตัวเราผูเกิด กับทานผูใหกําเนิด 

เพราะฉะนั้น ทันทีที่ใครคนใดคนหนึ่งเกิดนั้น อีกคนหนึ่งก็เกิดดวย 
คือพอลูกเกิดก็เกิดพอแมดวย คนที่ยังไมไดเปนพอแม พอมีลูกเกิด
นั้น ตัวเองก็เกิดเปนพอเปนแมทันที เพราะฉะนั้นวันเกิดของเรา จึง
เปนวันเกิดของคุณพอคุณแมดวย  
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ดวยเหตุนั้น วันเกิดนี้ในแงหนึ่งจึงเปนวันที่ระลึกถึงบิดามารดา 
และจะเปนตัวเชื่อมใหเรามีความผูกพันกับทานผูใหกําเนิด แลวก็จะมี
ความสุขรวมกัน  

อยางเชนลูกเมื่อถึงวันเกิด ก็นึกถึงคุณพอ-คุณแม และทํา
อะไรๆ ที่จะทําใหระลึกถึงกัน และมีความสุขรวมกัน  

จากคุณพอ-คุณแม ก็โยงไปหาคนอื่นอีก เชน พ่ีนอง ปูยาตา
ยาย คนที่เก่ียวของ ซึ่งสัมพันธกันไปหมด นี่คือการเกิดเปนตัวตอและ
เช่ือม 

เชื่อมฐานวัฒนธรรมไทย กับความเจริญที่จะกาวหนา
ตอไป 

๒. การเกิดนี้เช่ือมไปถึงพ้ืนฐานของเรา เชน เมื่อเราเกิดเปน
คนไทย ชีวิตของเราที่เปนพื้นเดิม ก็มีรากฐานคือวัฒนธรรมไทย เรา
เกิดมาทามกลางสิ่งแวดลอมนี้ วัฒนธรรมไทยก็หลอหลอมชีวิตของเรา 
เราจะตองรูจักเอาประโยชนจากวัฒนธรรมไทย  

ตอจากพื้นฐานนี้เราก็กาวไปขางหนา และพบวัฒนธรรม
ภายนอก ตลอดจนพบความเจริญอะไรตางๆ ถาเราใชเปนเราก็จะได
ประโยชนทั้งสองดาน คือ 

ก) เราจะมีพ้ืนฐานของเราที่มั่นคง ใหการเกิดเปนตัวที่ยึด
พ้ืนฐานของเราไวไดดวย รากฐานทางวัฒนธรรมที่เรามีเราก็ไมละทิ้ง 
แตเราเอาสวนที่ดีมาสรางตัวใหเปนพื้นฐานที่มั่นคง 

ข) ส่ิงใหมๆ เราก็กาวไปรับ ไปทํา กาวไปสรางสรรค 
ถาเราไดทั้งสองดานนี้ เราจะมีความเจริญงอกงาม คือ ทั้งมี

พ้ืนฐานที่ดี และสามารถกาวไปขางหนาไดอยางมั่นคง หมายความวา
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ไมใหขาดทั้งสองดาน ทั้งพ้ืนฐานเดิม ที่เปนรากฐานเกา และทั้งดาน
ใหมที่จะกาวไปขางหนา คนที่จะเจริญงอกงามตองไดทั้งสองดานนี้ จึง
จะมีการพัฒนาที่สมบูรณ 

 

นึกถึงวันเกิด ชวยใหไมหลงเตลิดออกจากธรรมชาติ 

เชื่อมบุคคลในสังคม กับชีวิตในธรรมชาติ 
๓. การเกิดเปนตัวเชื่อมตอคนและสังคม กับธรรมชาติ คนเรา

ที่เกิดมานี้ ตัวแทๆ ยังไมมีอะไรก็เปนชีวิตเทานั้น ชีวิตนี้เปนธรรมชาต ิ
ชีวิตนี้อยูทามกลางธรรมชาติ เกิดจากธรรมชาติ เปนไปตามธรรมชาติ 
เนื้อตัวชีวิตของเรานี้เปนธรรมชาติ  

เมื่อเกิดมาแลว เราจึงเร่ิมมีฐานะใหม คือสถานะในทางสังคม 
คือเปนบุคคล เราก็จะเปนบุคคลในสังคม เปนลูกของคุณพอคุณแม 
เปนพี่ของคนนั้น เปนนองของคนนี้ แลวก็กาวเขาไปในสังคมโดยมี
ฐานะตางๆ  

บางทีเรากาวเขาไปในฐานะที่สอง คือเปนบุคคลในสังคม จน
ลืมฐานะที่หนึ่ง คือ ความเปนชีวิตที่อยูในธรรมชาติ เรานึกถึงแตความ
เปนบุคคลที่ไปเที่ยวมีบทบาทนั้นนี้ๆ จนลืมตัวเอง 

ทางพระทานเตือนเสมอวา อยาลืมสถานะเดิมแทที่เปนพื้นฐาน
ของเราวาชีวิตเปนธรรมชาติ คนใดที่ไดทั้งสองดาน คนนั้นจึงจะมีชีวิต
ที่เจริญงอกงามสมบูรณ  
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แตคนเรานี้จํานวนมากมักจะลืมดานชีวิต และไดแคดานบุคคล 
คือนึกถึงแตดานการอยูรวมสังคม นึกถึงการที่จะมีฐานะอยางนั้น
อยางนี้ จนลืมชีวิตที่เปนพื้นฐาน  

แมแตการกินอาหาร ถาเราลืมพื้นฐานดานชีวิตเสียแลวเราก็จะ
พลาด ถาเรามัวนึกถึงในแงการเปนบุคคลในสังคม เวลารับประทาน
อาหารเราก็นึกไปในแงวา เรามีฐานะอะไร ควรจะกินอะไรใหสมฐานะ 
ดีไมดีก็ไปตามคานิยมใหโกใหเก เปนตน 

แตถาเรานึกถึงในแงของชีวิต ก็คิดเพียงวา การกินอาหารนั้น
เพ่ือใหรางกายแข็งแรง ใหชีวิตดําเนินไปได ตองกินใหสุขภาพดีนะ 
อยากินใหเปนโทษตอรางกาย อาหารแคไหนพอดีแกความตองการ
ของรางกาย อาหารประเภทไหนมีคุณภาพ เปนประโยชนตอชีวิต เรา
ก็กินอยางนั้นแคนั้น 

ถาเราไมลืมพื้นฐานของชีวิตในดานธรรมชาติ เราจะรักษาตัว
แทของชีวิตไวได สวนที่เหลือในดานความเปนบุคคล ก็เปนเพียงตัว
ประกอบ แตปจจุบันนี้เรามักจะเอาความเปนบุคคลเปนหลัก 
จนกระทั่งลืมความเปนชีวิตไป ทําใหดานธรรมชาติสูญเสีย 
เพราะฉะนั้นจึงทําใหเรามีชีวิตที่ไมสมบูรณ  

วันเกิดนี้จึงเปนเครื่องเตือนใจ โดยเปนตัวเชื่อมวา โดยเนื้อแท
นั้น ฐานของเราเปนธรรมชาตินะ อยาลืมสวนที่เปนธรรมชาติดานนี้ 
สวนดานที่เปนบุคคลเราก็ทําใหดี ใหไดผล ใหสองดานมาประสาน
กลมกลืนกัน ทั้งดานชีวิตที่เปนธรรมชาติ และดานเปนบุคคลที่อยูใน
สังคม ถาอยางนี้แลวชีวิตก็จะสมบูรณ มีชีวิตอยูไปนานเทาไรๆ ก็อยา
ลืมหลักการขอนี้ 
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วันเกิด ทําใหไมลืมที่จะหวนกลับมาพัฒนาชวีิต                 
ที่เปนตัวแทของเรา  

อีกอยางหนึ่ง การมองตัวเองใหถึงธรรมชาติที่เปนชีวิตนี้ เราจะ
ไดกําไร คือ หลักการของพระศาสนา จะมาเสริมใหเราพัฒนาตัวชีวิต
ที่แท ไมใชพัฒนาแตส่ิงภายนอกอยางเดียว  

บางทีเราลืมไป มัวแตแสวงหาอะไรๆที่เปนของภายนอก ที่
พระทานบอกวาเปนของนอกกาย จนพะรุงพะรัง เสร็จแลวสิ่งเหลานี้ก็
กลับมากอทุกขใหแกตนเอง 

ชีวิตในดานที่แทจริงนั้น เมื่อเราไมลืมมันแลวพระพุทธศาสนา
ก็เขามาได ทานก็จะสอนใหพัฒนาชีวิตของเราวา ชีวิตของเรานี้
นอกจากดานการแสดงออกสัมพันธกับโลกภายนอกแลว ลึกเขาไปก็
ยังมีดานจิตใจ และอีกดานหนึ่งคือ ปญญา เราจะตองมีความรูเทาทัน
ชีวิตนี้ รูเทาทันโลก เปนตน ถึงตอนนี้ก็เขามาสูศีล สมาธิ ปญญา 

 เราจะตองพัฒนาชีวิตของเรา ใหชีวิตที่เกิดมาแลวนี้ไดเขาถึง
ส่ิงที่ดีที่ประเสริฐของมัน ไมใชดีแตภายนอกอยางเดียว ความเจริญ
งอกงามของชีวิตที่แท จนกระทั่งเปนพระอรหันต อะไรตางๆ ได ก็
อยูตรงนี้แหละ คือพัฒนาชีวิตของเราที่เปนตัวของตัวเอง ที่เกิด
มาแลวชาติหนึ่งนี้ใหไดส่ิงที่ดีที่สุด ใหเจริญในศีล สมาธิ ปญญาขึ้นไป 
จนกระทั่งไดบรรลุ วิมุตติ วิสุทธิ สันติ และอิสรภาพที่แทจริง จนถึง
นิพพาน อันนี้เปนเรื่องยึดยาว คงจะไมบรรยาย แตเปนแงหนึ่งของ
การที่จะไดคติจากวันเกิด 

รวมแลว วันเกิดนี้ ถามองใหดีก็มีคติเตือนใจใหไดความหมาย
มากมายหลายอยาง แตสาระสําคัญก็คือเปนจุดเชื่อมตอที่วา พอ
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เช่ือมตอแลวเราจะตองใหไดทั้งสองดาน อยาใหขาดสักดานหนึ่ง 
ไมใชวาพอเช่ือมตอแลวก็กาวไปหาของใหม จนเลยไปลืมเตลิดหลง
ทาง ไมเห็นฐานเกา ถาไดครบทั้งสองดานอยางนี้ ก็เปนความสมบูรณ
ของชีวิตที่ครบถวนเต็มบริบูรณ 

โดยเฉพาะในสถานการณปจจุบันนี้ เรามีเรื่องภายนอกที่
กระทบกระทั่งมาก ถาใครตั้งหลัก ทําชีวิตของตนเอง โดยเฉพาะ
ภายในดานจิตใจ และปญญา ไมไดดีแลว จะหวั่นไหวและ
กระทบกระเทือนมาก เพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะยิ่งตองมีความไม
ประมาท แลวก็ตองมาตั้งหลักทําตัวของเราเอง ทั้งทางจิตใจและ
ปญญาที่รูเทาทัน ใหพรอม ใหเขมแข็ง 

เกิดมาแลว ถาเลี้ยงไมดี                                 
จะเปนคนที่ทุกขงาย-สุขไดยาก 

 ในโลกตอไปนี้ที่มีเร่ืองราวอะไรตางๆ เกิดขึ้นมาก คนที่อยูได
จะตองมีความเขมแข็ง เด็กสมัยปจจุบันนี้ ในสังคมไทยเรา ชักจะเลี้ยง
ดูไปในทางที่ทําใหออนแอ  

คนที่ออนแอก็จะมีความสุขตามแบบของคนออนแอ ความสุข
ของคนออนแอนั้นเปราะบาง แตกสลายงาย และความสุขอยางนั้น ก็
เปลี่ยนเปนทุกขไดงาย ไมย่ังยืนมั่นคง  

สวนคนที่เขมแข็ง ก็จะมีความสุขที่เขมแข็งดวย ความสุขที่
เขมแข็งก็มั่นคง และยากที่จะเปลี่ยนแปลง คือความสุขนั้นยากที่จะ
เปลี่ยนเปนความทุกข แถมยังเจอความทุกขนอยๆ ก็ไมหวั่นไมกลัว 
จึงเปนคนที่ทุกขไดยาก และเปนคนที่สุขไดงาย  
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เพราะฉะนั้น คนที่อยูในโลกตอไปนี้ ตองพัฒนาใหดี ตองเปน
คนที่สุขไดงาย ทุกขไดยาก ถาพัฒนาไมเปน หรือไมพัฒนา ก็จะเปน
คนที่สุขไดยาก และทุกขไดงาย 

เวลานี้เด็กยุคปจจุบัน เราพยายามจะใหเขามีความสุข แตเรา
ไมเล้ียงดูเขาใหดี เขาไมพัฒนา ก็เลยกลายเปนคนที่สุขไดยาก ทุกข
ไดงาย ปรากฏวาเปนอยางนี้กันมากแลว ทั้งๆ ที่มีอุปกรณบํารุง
บําเรอใหความสุขมากมาย แตเด็กย่ิงเปนคนทุกขไดงาย สุขไดยาก  

ถาอยางนี้ ถึงจะมีอุปกรณบํารุงบําเรอ หรือเทคโนโลยีเจริญ
เทาไร ก็ไมไหว แกทุกขไมได  ฉะนั้นจะตองพัฒนาขางใน ใหเปนคน
ที่มีความสุขของคนที่เขมแข็ง เปนคนที่สุขไดงาย ทุกขไดยาก  

แมแตทุกทานทุกคนก็เชนเดียวกัน บทพิสูจนตัวเองอยางหนึ่งก็
คือ เราเกิดมานานแลวนี้ เราสุขไดงายข้ึนหรือไม ถาเรากลายเปนคน
ที่สุขไดยาก ทุกขงายขึ้น ก็แสดงวา เรานี่เห็นจะเดินไมคอยถูกทาง 
เพราะฉะนั้นตองตรวจตราดูตัวเอง อยูกันมานานๆ ตองใหสุขไดงาย 
ทุกขไดยากขึ้น  

ถาเกิดแลวพัฒนา ยิ่งเกิดมานาน ยิ่งสุขทุกสถาน 
ตอนเกิดใหมๆ ยังเปนเด็กนี่สุขไดงาย เจออะไรนิดหนอยก็

หัวเราะแลว แตพอโตขึ้นชักสุขไดยากขึ้น เพราะฉะนั้นตองระวัง ทาน
จึงใหไมประมาท  

ถานึกถึงวันเกิดใหถูกตอง จะตองโยงมาสูความเจริญเติบโต
หรือการพัฒนาที่ถูกตอง คืออยูนานไป ชีวิตยิ่งสมบูรณมากขึ้น 
โดยเฉพาะมีความสุขไดงาย จนมีความสุขประจําตัวประจําชีวิตไปเลย 
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รวมความวา เมื่อพัฒนาตัวเราเองนี้ไป ก็เขามาสูหลักที่วา การ
เกิดนี้เปนเครื่องเตือนใจเราใหไดทั้งสองดาน กาวไปขางนอกแลวอยา
ลืมขางในตัวเอง ตองพัฒนาใหทัน สรางความเขมแข็งที่จะอยูในภาวะ
ภายนอกไดอยางดีที่สุด 

เมื่อพัฒนาภายใน ทั้งพัฒนาจิตใจ และพัฒนาปญญาใหเขมแข็ง 
ในที่สุดขางนอกมาเทาไรก็มีแตได คือไดสวนดีที่เปนประโยชน และ
ย่ิงมีความสุข  

เปนอันวาวันเกิดนี้มีความหมายที่ดีงาม นํามาเปนคติแกตัวเรา 
โดยเฉพาะทานเจาของวันเกิดจะไดประโยชนมากมายหลายประการ 

อาตมภาพขออนุโมทนา ทานเจาของวันเกิด และโยมญาติมิตร
ทุกทาน ที่จะเดินทางเขาไปในปใหม ๒๕๔๕ รวมกัน ขอใหทุกทานมี
พลังกาย พลังใจ พลังปญญา พลังสามัคคีที่เขมแข็ง พรอมที่จะ
เดินหนากาวไปใหประสบความสําเร็จ และความสุขยิ่งๆ ข้ึนไป ใหป
ใหมนี้เปนมงคลที่แทจริง มงคลสมกับความหมายที่วา ส่ิงที่นํามาซึ่ง
ความสุขความเจริญ ก็ขอใหปใหมที่เปนมงคลนั้น นําความสุขความ
เจริญมาใหโยมญาติมิตรทุกทาน 

รตนัตตะยานุภาเวนะ รตนัตตะยะเตชะสา ดวยเดชานุภาพคุณ
พระรัตนตรัย พรอมทั้งบุญกุศลที่ไดบําเพ็ญ ตั้งแตจิตใจที่ดี เกิดมี
ศรัทธา เกิดเมตตาไมตรีจิต เปนตนนี้ จงนํามาซึ่งความเกิดแหงกุศล
ย่ิงข้ึนไป เชนเกิดความสุข เกิดความเอิบอิ่มใจ ความราเริงเบิกบานใจ
เปนตน ขอทุกทานจงพรั่งพรอมดวยจตุรพิธพรชัย มีความสําเร็จ ใน
ส่ิงที่มุงมาดปรารถนา บังเกิดประโยชนสุข มีความงอกงาม รมเย็น
เปนสุขในพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจา โดยทั่วกันทุกทาน  
ตลอดกาลทุกเมื่อ ทั้งตลอดปใหมนี้ และตลอดไป เทอญ 
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